PROGRAMMA PLATFORM TOEZICHT BODEMBEHEER
Thema: Versterking Kwalibo-stelsel kan niet zonder onderling vertrouwen
Deze PTB-bijeenkomst is een gezamenlijke bijeenkomst met de adviesbureaus
en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB)
22 november 2022 van 10.00 tot 16.00 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst)
BOVAG-huis, Kosterijland 15, Bunnik

10.00 uur Opening en Actualiteiten
Dagvoorzitter Henk van der Nol, afdelingshoofd Programmamanagement bij
ILT, verzorgt de opening.

Programma Versterking Kwalibo-stelsel
Sabine Breukers, gedelegeerd programmamanager van het Programma
Versterking Kwalibo-stelsel van I&W, geeft een toelichting op de stand van
zaken. Aan de orde komen onder meer: maatregelen die in voorbereiding zijn
met het oog op een duidelijker taakverdeling tussen publieke toezichthouders
en private auditoren, en voor verbetering van de afstemming tussen
regelgeving en normdocumenten, en tussen normdocumenten onderling.

ILT-programma Vertrouwen
Muriël Smink, programmamanager Bodem ILT, licht het ILT-programma
‘Vertrouwen‘ toe. Vertrouwen tussen de publieke en private sector, en tussen
instanties in de publieke sector, is van groot belang voor versterking van het
Kwalibo-stelsel. Het ILT-programma Vertrouwen is gericht op het versterken
van het vertrouwen tussen ILT en instituties waarmee een toezicht- of
samenwerkingsrelatie bestaat. Muriël Smink geeft een toelichting op de
vertrouwensdriehoek in toezicht, en methodes om vertrouwen te kunnen
bepalen, te vergroten en te behouden.

11.15 uur Pauze
11.45 uur Verkenning van risico’s binnen en buiten het Kwalibo-stelsel
Gwen van de Bilt, projectleider en specialist risico-sturingsanalyses bij ILT,
presenteert de uitkomsten van het risico-onderzoek bodem. Daarin is voor vijf
ketens in bodembeheer en bodemenergie met een risico-management-tool in
kaart gebracht waar de grootste risico’s in de keten aanwezig zijn, welke
acties nodig zijn om die risico’s te beheersen en welke partij(en) daarvoor aan
de lat staat of staan. Bij het onderzoek zijn de omgevings-diensten en
certificerende instellingen betrokken.

12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshops ronde 1 (keuze uit vier workshops)
14.30 uur Pauze
15.00 uur Workshops ronde 2 (keuze uit vier workshops)
16.00 uur Netwerkborrel

MIDDAGPROGRAMMA – WORKSHOPS
13.30 – 14.30 uur, workshop ronde 1, keuze uit de volgende 4 workshops
Risico-gestuurd
toezicht.
Verdiepende workshop om gezamenlijk
prioriteiten te
benoemen op basis
van de risicosturings-analyse van
ILT in het kader van
het I&W Programma
Versterking Kwalibostelsel.
Door: Gwen van de
Bilt (ILT)

Toezicht op graven
en saneren onder
de Omgevingswet
We verkennen de
effecten op toezicht
en handhaving. Hoe
om te gaan met de
veranderingen in
meldingen en
besluiten? Hoe het
toezicht inrichten bij
samenloop van
activiteiten waarbij er
verschillende
bevoegde gezagen
zijn? Welke zorgen
bestaan er bij
toezichthouders?
Aandachtspunten
worden genoteerd om
mee te nemen bij de
ontwikkeling van de
HUM Graven en
Bodemsanering.

ILT-onderzoek
immobilisaat.
We gaan in gesprek
aan de hand van:
- de uitkomsten van
de ILT-inspecties bij
producenten van
immobilisaat;
- praktische
aanwijzingen voor
aanpak van de
grootste risico’s;
- het beoogde
vervolg: inspecties op
toepassingen door ILT
in samenwerking met
omgevingsdiensten.
Door: Wouter
Tuijnman (ILT)

Door: Marcel Cassee
(RWS Bodem+) en
Annelies de Graaf
(SIKB)

14.30 uur Pauze

Praktijksituaties.
U kunt een
praktijksituatie die u
graag aan de collega’s
wilt voorleggen vooraf
mailen aan
info@platformtoezicht
bodem.nl.
Door: Michiel Gadella
(RWS Bodem+)

MIDDAGPROGRAMMA – WORKSHOPS (VERVOLG)
15.00 – 16.00 uur, workshop ronde 2, keuze uit de volgende 4 workshops
Verdiepende
workshop
‘Vertrouwen’.
In deze workshop
ervaart u zelf hoe de
vertrouwen-scan
werkt. Ook wordt
toegelicht welke
ervaringen met de
scan zijn opgedaan in
twee pilots met
omgevingsdiensten.
Door: Dennis de
Gelder en Bettine
Quaedvlieg (ILT)

Grijze gebieden
voor graven en
sanering in de
Omgevingswet.
De regels voor bodem
onder de Omgevingswet geven ruimte
voor interpretatie. Dit
speelt vooral bij de
milieubelastende
activiteiten graven en
saneren. Met praktijkvoorbeelden wordt dit
toegelicht en gaan we
in gesprek over hoe
hier mee om te gaan.
Door VKB: Andries
Faber (Arcadis) en
Bram van der Pas
(Econsultancy)

Handelingskader
PFAS – uitvoeringsknelpunten bij
werken van
Rijkwaterstaat.
Illustratie van de
RWS-werkwijze aan
de hand van praktijkvoorbeelden (o.a.
toepassen TGG).
De voorbeelden
roepen de vraag op of
de regelgeving wel
uitvoerbaar is. Moet
de RWS-werkwijze
worden verbeterd, of
moet de regelgeving
beter?
Door: Pieter de Boer
(RWS)

16.00 uur Netwerkborrel

Aanpassing NEN
5740 en NEN 5725.
De aanpassing van
deze onderzoeksstrategieën vraagt
een omslag in
denken. Verdacht
betekent niet altijd
dat onderzoek nodig
is. Hoe gaat dit er in
de praktijk uitzien?
Uitleg en gesprek aan
de hand van praktijkvoorbeelden.
Door VKB: Peter van
Mullekom (Stantec)
en Edwin de Baat
(RH DHV)

